Samed Vurgun’un Bak Açsyla On Bir Türk airi
Yard. Doç. Dr. Ahmet BOZDOAN*
Özet: Samed Vurgun, Sovyet dönemi Azerbaycan Türk iirinin
tannm simalarndan biridir. “Rejim propagandisti” sfatyla da
bilinen Vurgun, manzumelerinde pek çok airin adn anar.
Bunlardan bir ksmna kar sergiledii tavr, bir taraftan Vurgun’un sanat anlayn yanstrken dier taraftan kendisine niçin “rejim propagandisti” sfatnn verildiini göstermektedir.
Söz konusu durumu ortaya koymak için bu yazda onun baz
Türk airleriyle ilgili deerlendirmeleri gözden geçirilmi ve tahlil
edilmeye çallmtr.
Anahtar kelimeler: Samed Vurgun, sosyalizm, propaganda,
Sovyet dönemi Azerbaycan Türk iiri.

Giri
Sovyet dönemi Azerbaycan Türk iirinin mihver airlerinden biri
durumundaki Samed Vurgun (1906-1956)’un en belirgin özellii “rejim
propagandisti” olmasdr. Fakat o ayn zamanda, elli yllk ömrünün otuz
yldan fazlasn iire adam çok kuvvetli bir airdir. Kelimelere hâkimiyeti,
halk kültürüne vâkf oluu, onun iirlerini muhteva yönünden güçlendiren unsurlardr. Ayrca, ölçülü iirlerde vezne ve kafiyeye son derece
hâkim olmas, iirlerinin ekil bakmndan da güçlenmesini salamtr.
XX. Yüzyl Azerbaycan Türk iirinin gündeme geldii hemen her ortamda Samed Vurgun’dan ve onun mehur “Azerbaycan” iirindeki;
“El bilir ki, sen menimsen,
Yurdum, yuvam, meskenimsem,
Anam, doma vetenimsen!
Ayrlar m könül candan?
Azerbaycan, Azerbaycan!” (Vurgun 1985a:266)
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msralarndan bahsetmek âdeta gelenek olmutur. Tek bana bu örnek
bile Samed Vurgun’un ne kadar güçlü ve ne kadar tannan sevilen bir
air olduunu göstermektedir. Ama bata da söylendii gibi, o bir rejim
propagandistidir ve ortaya koyduu eserler, bu özelliinin airlik gücünden önce hatrlanmasna neden olmutur. Yani “Samed Vurgun, bütün
varl ile halk hayatna, sosyalizm vatanna, komünizm ideallerine bal
bir sanatkâr olmutur.” (Oruceli 1956: 4).1
Samed Vurgun, iirlerinde gerek Türk, gerekse Türk olmayan pek çok
air, yazar ve düünürün adn anmaktadr.2 Türklerden Molla Penah
Vâkf (1717-1797), Fuzulî (1495?-1556), Nizamî (1140/1150-1214),
Nesîmî (1369?-1417?), Dede Korkut (?-?), Mirza Elekber Sabir (18621911), Molla Veli Vidadî (1709-1809), Cambul Cabayev (1846-1945),
Süleyman Stalski (1869-1937), erif Barzade (ikeste) (?-?), Hüseyin
Cavid (1882-1941), Osman Sarvelli (1905-1982), Cafer Cabbarl (18991934), Hurid Banu Natevan (1832-1897), Mirza Fethali Ahundzade
(1812-1878), Hac Kerim Sanl (1878-1937), Bidiya (1918-?), Bala
Azerolu (1921-?), Eli Fitret (1890-1947), Âk Peri (1811-1847),
Abdulla aik Talzade (1881-1959), Elesker (1821-1926), Ahmed Cavad
(1892 ?-1937), Âk Hüseyin Bozalganl (1864-1941), Adil Babayev
(1925-1977), Tufarganl Âk Abbas (XVI.-XVII. Yüzyl), Dilgam (?1838), Âk imir (1893-1980), Celil Memmedgulzade (1869-1932),
Tevfik Fikret (1867-1915), Nâzm Hikmet (1902-1963), Mikail Refili
(1905-1958), Mehmet Emin Resulzade (1884-1955) ve Yahya Kemal
(1885-1958); Türk olmayanlardan da Firdevsî (936-1020), Byron (17881824), Pukin (1799-1837), Taras evçenko (1814-1861), Voltaire
(1694-1778), Diderot (1713-1784), Heinrich Heine (1797-1856),
Mayakovski (1893-1930), Emil Verhaeren (1855-1916), Yemi Ciyao
(1896-1983), Sayat Nova (1722-1795), Tagor (1861-1941) ve Louis
Aragon (1897-1982) onun iirlerinde dorudan veya telmih yoluyla deinilen airlerdir. Ancak, bunlardan Türk olanlarn bir ksm, manzumelerde sanatç kimliklerinden ziyade Samed Vurgun’la kiisel dostluklar
münasebetiyle ve genellikle bir-iki kez ad anlan airlerdir. Türk olmayanlar ise ya bütün dünyann tand klâsiklemi isim olmalar ya Sovyetler Birlii’nin bir mensubu olmalar ya da siyasal bakmdan sosyalist
düünceyi benimsemi olmalar münasebetiyle ve yine genellikle bir-iki
kez ad anlan airlerdir. Oysa Molla Penah Vâkf, Fuzulî, Nizamî, Nesîmî,
Dede Korkut, Mirza Elekber Sabir, Tevfik Fikret, Nazm Hikmet, Mikail
Refili, Mehmet Emin Resulzade ve Yahya Kemal, adlar özel sebeplerle
anlan airlerdir. Samed Vurgun’un bu on bir airle ilgili düünceleri,
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hem onun iir, airlik ve sanat anlaynn, hem de siyasal tercihlerini
sanatna nasl yansttnn somut ekilde tespit edilmesi bakmndan
önemli verilerdir. Bu açdan ad geçen on bir airin hangi vesilelerle onun iirlerine girdiini, Samed Vurgun’un bunlar hakkndaki görülerini
gözden geçirmekte fayda vardr.
Samed Vurgun bu airlerin hemen hemen tamamna Sovyet rejiminin
bak açsyla yaklam; haklarnda deer açsndan bir hüküm verirken
fikirlerinin Sovyet rejimiyle uyup uymamasn dikkate almtr. Onun bu
yaklam tarz sadece XX. yüzylda ve Azerbaycan corafyasnda yaam
airler hakkndaki deerlendirmeleri için deil, tarihin her döneminde ve
Türk dünyasnn her corafyasnda yaam airler hakkndaki deerlendirmeleri için geçerlidir. Zaten dikkat edilecek olursa Vurgun’un adlarn
and yukarda saylan on bir airden alts Sovyet hâkimiyetinin Azerbaycan’da tesisinden önce yaamtr; üçü de Türkiye Türküdür ve aada görülecei üzere- Vurgun’un bunlar hakkndaki kanaatlerinde
onlarn düüncelerinin ve davranlarnn sosyalist rejimin ilkelerine
uy(durul)mas ya da uy(durul)mamas önemli bir hareket noktasdr. Bu
yaklam tarz, Sovyet Azerbaycan’nda, sadece edebiyatta ve Samed
Vurgun için deil, her alanda ve rejim taraftar herkes için geçerlidir. Örnein evket Rado Sovyet Rusya gezisine ait hatralarn anlatt eserinde bu durumu gözler önüne seren u satrlara yer verir:
“Bakü’nün Millî Kütüphane’sinde bana söylediklerine göre,
Azerbaycan’da yalnz Fuzulî hakknda iki yüze yakn etüt
neredilmitir. Bu güzel bir ey. Azerîlerin kültürlerine olan
ballklarn gösteriyor. Fakat, bu etütlerin ne derece ilmî
olduklar hayli üphe götürür bir eydi. Sokakta, bir kütüphanede, Fuzulî’nin eski harflerle baslm ve naslsa bir kenarda kalm ‘Leylâ ve Mecnun’ adl kitabn bulup satn aldm. Bu, resimlendirilmi, oldukça iyi baslm bir ‘Leylâ ve
Mecnun’du. lk i olarak ön sözünü okudum. Bu ön sözde
muharrir Fuzulî’nin bir komünist olduunu ispat etmeye çalyor, ‘iirlerinde Fuzulî yer yer itirakçilerin fikirlerine tercüman olmaktadr.’ diyordu” (Rado 1968: 69-70).
Kuvvetli bir air olduu kadar inançl bir rejim propagandisti olan Samed
Vurgun, ad anlan on bir airi, onlarn fikirlerinin sosyalist rejime uygun
düüp dümemesine göre “iyi” ya da “kötü” air olarak gösterir. Dolaysyla Samed Vurgun’un iirlerinde ad geçen bu on bir airi onun “müs-
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pet bak açsyla ele ald airler” ve “menfî bak açsyla ele ald airler” olmak üzere iki alt balkta gözden geçirmek uygun olur.
Bu ön veri ve deerlendirmelerin nda Samed Vurgun’un ad geçen
on bir airle ilgili görüleri hakknda u tespit ve tahliller yaplabilir:

ùiirlerde Müspet Bakıú Açısıyla Ele Alınan ùairler
Molla Penah Vâkf, Fuzulî, Nizamî, Mirza Elekber Sabir, Nesîmî, Dede
Korkut, Tevfik Fikret ve Nâzm Hikmet, Samed Vurgun’un manzumelerinde müspet bak açsyla ele alnan airlerdir.
Hemen ve tekraren söylemek gerekir ki bu airlerin bahis konusu yaplan
özelliklerinin sosyalist rejimin temel ilkeleriyle çatmamas (veya Samed
Vurgun tarafndan öyle gösterilmesi), onlarn müspet bak açsyla ele
alnmasna vesile tekil eden asl amildir. Samed Vurgun’a göre adn
and kiilerin sosyalist rejimin Sovyetler Birlii’nde tesisinden önce ya
da sonra yaam olmalar önemli deildir. Ona göre asl önemli olan,
ad geçen kiilerin siyasal fikirlerinin ve dünya görülerinin rejime uygun
olup olmamasdr. Dolaysyla o, Sovyetler Birlii’nin Azerbaycan’da
tesisinden yllarca önce yaam airlerle ilgili görü bildirirken bile, onlarn fikirlerinin Sovyetler Birlii’ndeki sosyalizm anlayyla uyuup uyumayacak olmasn referans alr.
Samed Vurgun’un manzumeleri içerisinde kendisi ve eserleri hakknda
en fazla fikir yürütülen ve yorum yaplan airler, Vâkf, Fuzulî, ve Nizamî’dir. Molla Penah Vâkf, Azerbaycan edebiyatnda yeni bir devir açan
air olarak bilinir. Ona gelinceye kadar ah smail ile balayan Türkçecilik hareketi bir yana braklacak olursa Azerî edebiyat Fuzulî mektebinin
takipçisi durumundadr. Klasik edebiyatn bütün özellikleriyle devam
ettii bir devirde Vâkf, iirin konular için yeni açlmlar getirir. Halkn
hayat, yaay, giyini tarz, gelenek ve görenekleri, insann güzellikleri
ve psikolojik dünyas, sevgisi, bu iyimser tabiatl airin eserleri için zengin
birer malzeme olur. Vâkf’n iirlerinde yer yer Arapça ve Farsça tamlamalara rastlanmakla birlikte, hece ve aruz ölçülerinin her ikisini de kullanan Vâkf’n bütün eserleri sade, külfetsiz ve halkn anlayabilecei bir
dille yazlmtr (bk. Yldrm 1984: 239-240).
Vâkf birçok Azerî airini olduu gibi, Samed Vurgun’u da etkilemitir. O,
Samed Vurgun’un en çok sevdii, sayg duyduu ve eserlerinde -Türk
olsun ya da olmasn- bütün airlerden fazla yer verdii isimdir. Vurgun,
Vâkf hakknda “Henüz çocuk iken ben Vâkf yaratclnn tesiri altnda
idim. Onun güzel iirleri, aydn ve halk dili benim yaratclma çok tesir
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etmitir. Ben, ilk iirlerimi Vâkf’n cazibe kuvvesinin tesiri altnda yazdm.” (Vurgun 1985a: 423-424) diyerek, ona olan hayranln dile getirmitir. “Vâkf” (Vurgun 1988: 5-136) adnda manzum bir tiyatro eseri
kaleme alm olmas da Samed Vurgun’un ona olan ilgisinin derecesini
göstermektedir:
Vâkf, Vurgun’un iirlerinde her eyden önce iyi bir air olarak anlr. Ana
diline verdii önem ve vatanna ball ise Vâkf’n dier bir özellii
olarak belirtilmitir.
Vaƥif! Ey e`rimin könül dastan3
De, söhbetin han, de sazn han?
Ey könül yolçusu, güler senetkar,
Ƥedrini bilmedi senin saraylar.
ran ordusunu yeridende sen,
Dedin ki, yadlara keçmesin veten.
Dedin: Serçemeler, dalar bizimdir,
Almal, armudlu balar bizimdir.
Dedin ki: El dili, el e’ri gerek (Vurgun 1985a: 261)
msralarnda Vâkf, iirde bir destan, bir zirve olarak nitelendirilmitir. Bu
msralarda Vâkf’n Karaba hükümdar brahim Halil’in saray hizmetine
girmesine ve ran hükümdar Aa Muhammed’in Karaba’a saldrs srasnda esir dümesine de telmihte bulunularak, onun kymeti bilinememi
bir vatansever olduu ima edilmitir. Bu manzum parçada geçen;
Vaƥif! Ey e`rimin könül dastan
De, söhbetin han, de sazn han?
msralar, ayn iirin deiik yerlerinde tekrarlanarak, Vâkf’n, iir sanatnn zirvesi olduu fikri pekitirilmeye çallmtr.
Samed Vurgun, Vâkf’n iirlerinin niteliklerini “Seadet Nemesi” balkl
iirde u dörtlükle dile getirmitir:
Her sözü, söhbeti duzlu, mezeli,
Süzür keklik kimi eller gözeli.
Dilsiz esrlerden ba galdrarag,
Dil açm Vaƥif’in irin ƥezeli. (Vurgun 1947: 128).
Bu msralarda Vâkf’n Türkçeye kar besledii sevgi ve onu koruma
gayreti anlatlmaya çallmtr. Ancak, Samed Vurgun’un iirlerinde
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Vâkf’n Azerî Türkçesinin bayraktarlarndan olduunun daha açk ekilde ifade edildii msralar da vardr:
Getir hatirine Vaƥif’i bir dem,
Grld ƥelbinde bir yurdun saz...
Alad ardnca gözlerinde nem
Uçan durnalarn küskün avaz
Gerdi sinesini o, Fars diline,
Bard: Öz dilim, öz e`rim gerek. (Vurgun 1985a: 277).
Samed Vurgun, Vâkf’n ana diline verdii önem dolaysyla Azerî
Türkçesini “Vâkf’n dili” diye nitelendirir. Pukin’in “Yevgeni Onegin”
adl eserini Azerî Türkçesine çeviren Vurgun, bu ii alnnn akyla bitirmesinin verdii gönül huzuru münasebetiyle kaleme ald ve Pukin’e hasrettii “Böyük airin erefine” adl manzumesinin banda yer alan;
Ahtdm alnmn inci terini,
Yanmadm ömrümün iki iline.
Rusiya e`rinin ah eserini
Çevirdim Vaƥif’in irin diline (Vurgun 1985a: 288)
msralaryla Vâkf ile “irin” sfatn verdii Azerî Türkçesi arasndaki münasebeti gösterir. Hatta bu manzum ksmn son msrann, iirin ilk yaymnda Çevirdim ilk defe Türk’ün diline (Vurgun 1985a: 428) eklinde
olmas, Vurgun’un Vâkf ile Türk dilini ne derecede aynîletirdiini gözler
önüne serer. Üstelik bu ayniletirme tek örnekle de kalmaz. Yukarda
verilen;
Gerdi sinesini o, Fars diline,
Bard: Öz dilim, öz e`rim gerek
msralarnn ilk yaymndaki ekli
O gerdi köksünü Fars’n diline
Haygrd: Türk sözü, Türk e`ri gerek (Vurgun 1985a: 426)
biçimindedir. Bu msralar bir taraftan Samed Vurgun’un Vâkf hakkndaki düüncelerini yanstrken, dier taraftan da her ikisinin birden Türk
diline bak açsn gösterir. Zaten siyasal düüncesi, dünya görüü ve
edebiyat anlay hangi çizgide olursa olsun, Azerî airlerinin hemen hepsi ana diline kar son derece sevgi ile baldr. Azerî airlerin bu konudaki hassasiyetinin nedenleri bal bana ele alnmay bekleyen bir konudur. Ancak, burada u kadar söylenebilir ki onlarn ana dillerine kar
büyük bir sevgi ile bal olmalarnda baka etkenlerin yannda Vâkf’n
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pay yabana atlamayacak kadar önemlidir. Tabii hemen belirtmek gere-
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Üreyinde,
Dileyinde
Galdrmdr bir da kimi,
Yandrmdr çrag kimi (Vurgun 1985a: 386).
Samed Vurgun’un müspet bak açsyla adndan bahsettii bir dier
Türk airi Fuzulî’dir. Zaten Fuzulî Türk edebiyatnn en büyük airlerinden biri olmas münasebetiyle onu üstat olarak görmeyen ve eserlerinden etkilenmeyen air yok gibidir. Samed Vurgun da bir Azerbaycan
Türk airi olarak bu genellemenin dnda tutulamaz. Fakat, Vurgun’un
Fuzulî’yi ele al tarzyla Vâkf’ ele al tarz biraz farkllk gösterir. Yukarda da görüldüü üzere Vâkf, airlii, ana diline ball, kahramanl ve
vatanseverlii gibi farkl açlardan ele alnm ve örnek bir kiilik olarak
gösterilmitir. Fuzulî ise daha ziyade divan iirinin mihver ahsiyetlerinden biri olarak ele alnmtr. Bununla birlikte aada görülecei üzere,
zaman zaman Fuzulî’nin büyük air olarak deerlendirildii msralar,
Vurgun’un ona kar da müspet bir yaklam tarz sergilediini göstermektedir. Ayrca, Fuzulî’nin yaad dönemle Sovyet rejimi arasnda
mukayese yapld da olur. Bu mukayeseler, Samed Vurgun’un Fuzulî
ile ilgili görüleri olarak deil; airin sosyalist rejimin propagandasn
yapma gayretleri olarak yorumlanmaldr.
Samed Vurgun, Oktyabr (Ekim) htilâli’nin 20. yl dönümü münasebetiyle yazd “Bayram Gaba” (Vurgun 1985a: 323) adl manzumede sosyalist vatan methederken, bir vesile ile Fuzulî’yi de anar. Yaad devrin
özelliklerinden dolay Fuzulî’yi dert airi, iirlerinin de göz yayla dolu
olduunu ima eden Samed Vurgun, sosyalist rejimin hüküm sürdüü
kendi dönemini ve vatann ise bamszln ve insan haklarna saygnn
timsali olarak gösterir:
Göyde deyil, yerde gedir ulduzlarn gurultay
Yeddi oul ya gz doan bizim salam analardr,
ndi bildim analn ne müƥeddes hagg vardr
Al gumaa bezenmidir bu dalarn gözelleri,
Sa olsayd alamazd Füzulî’nin gazelleri...
Azad neme, azad könül yurdumuzun öhretidir,
Bunlar bizim ganunlarn insanlara hörmetidir (Vurgun 1985a: 324)
Bu msralarda “Fuzulî” ad ile “gazel” kelimesinin bir arada kullanlm
olmas, okuyucunun dorudan klasik Türk iirini hatrlamasna vesile
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olur. Ayn msrada “alamak” fiilinin kullanlm olmas da “gazel nazm
türünün kasvet verici bir muhtevaya sahip olduu” gibi bir yorum yapmay mümkün klar. Böylece okuyucunun zihninde “Fuzulî’nin iirlerinde
hüznün hâkim olduu” eklinde bir imaj uyanr.
“Sa olsayd alamazd Füzulî’nin gazelleri...”
msra bir bütün olarak düünüldüünde ise okuyucunun zihninde “Fuzulî gibi bir air, eer sosyalist rejimin hüküm sürdüü bir ülkede yaam
ve iir yazm/söylemi olsayd böyle karamsar bir ruh hâline sahip olmazd ve gazelleri kasvet verici bir yapda bulunmazd.” düüncesinin
uyandrlmaya çalld sonucu çkarlabilir. Zaten Vurgun’un amac da
budur.
Samed Vurgun ilk kadn Azerî pilotlardan Leylâ Memmedbeyli (1912-?)
için yazd “Leylâ” (Vurgun 1985a: 250) balkl iirde “Leylâ ve Mecnun” hikâyesinin kadn kahraman Leylâ ile ilk kadn Azerî pilotlardan
Leylâ arasnda isim ayniyetinden dolay ilgi kurar ve “Leylâ ve Mecnun”
denilince akla ilk gelenlerden Fuzulî’yi de iirinin msralarna dahil eder:
Bu ad airlere çohdan tandr,
Bu adla çohlar tutulmu derde...
Belke deyilecek söz galmamdr?
Dodu Leylâ’sn bizim günler de...
Füzulî çatarag sh galarn,
Leyli’nin eƥine sald Mecnun’u,
Ahtd hesretle göz yalarn,
Bize heber verir tarihler bunu (Vurgun 1985a: 250)
Samed Vurgun bir baka manzumesinde de Fuzulî’nin
Ne yanar kimse bana âte-i dilden özge
Ne açar kimse kapm bâd- sabâdan gayr (Fuzulî 1990:264)
beytine telmihte bulunarak, onun devaml göz ya döktüünü, hep yalnzlk çektiini ve seher yelinden baka dostu olmadn; bunun için de
meydana getirdii iirlerin insanlar hüzne sevk ettiini dile getirir:
Füzulî doymad göz yalarndan,
Açd gapsn seher yelleri.
ncidi en yahn sirdalarndan,
Alayb, alatd bizim elleri (Vurgun 1985a: 277)
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Vurgun, Azerbaycan’da Sovyet hâkimiyetinin kurulmasnn yirminci yl
dönümü münasebetiyle yazd “20 Bahar” (Vurgun 1985a: 383) balkl
uzun manzumesinin bir yerinde de ran topraklar içinde kalan Güney
Azerbaycanl kadnlarn çektikleri skntlardan, kafes arkasnda ömür
tükettiklerinden bahsettikten sonra,
Eit bu nememi, Tebriz gözeli.
Adndr eƥimin ilki, ezeli
...
Füzulî e`rinde adn var senin,
Ƥüssedir ovlan, ƥemdir vetenin (Vurgun 1985a: 387)
der. Görüldüü gibi Fuzulî yine “iirlerinde dertli insanlar anlatan bir
air” olarak anlmtr. Buna ramen Fuzulî, Samed Vurgun’a göre yine
de büyük airdir. Çünkü mehur “Azerbaycan” (Vurgun 1985a: 266)
iirinde belirtildii ekliyle Fuzulî geçmiten gelecee yadigâr kalan ölmez
eserlerin airidir:
Ölmez könül, ölmez eser,
Nizamîler, Füzulîler!
Elin ƥelem, sinen defter,
De gelsin her neyin vardr,
Deyilen söz yadigardr (Vurgun 1985a: 269).
Nizamî de Samed Vurgun’un müspet bak açsyla ele alp adndan övgüyle bahsettii airlerdendir. Nizamî aslen Türk olmakla birlikte iirlerini
Farsça yazmtr. Buna ramen Azerbaycan Türkleri Nizamî’ye sonsuz
sevgi duyar ve onu büyük bir Azerbaycan airi olarak deerlendirirler.
Azerbaycan’da Nizamî adn tayan eitim kurumlarnn bulunmas, ülkenin deiik yerlerinde heykellerinin dikilmi olmas gibi göstergeler, bu
ilgiyi ve sevgiyi yanstr. Samed Vurgun da Nizamî’ye büyük bir sevgi ve
sayg besler. Bu sevgi ve saygnn etkisiyle onun Farsça olan “Leylâ ve
Mecnun” mesnevîsini Azerî Türkçesine çevirmi, ayrca onun “Hüsrev ve
irin” mesnevîsini esas alarak “Ferhat ve irin” (Vurgun 1988: 313-451)
adl manzum bir tiyatro eseri vücuda getirmitir.
Nizamî iirlerini Farsça yazm olmasna ramen Vurgun onu da Vâkf
gibi ana dilini seven bir air olarak tarif eder ve Nizamî’nin ana diline
verdii önemi u msralarla dile getirir:
Heber aldm Nizamî’den,
Deyir: ‘Hobeht oldu veten,
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Öz sevgilimAna dilim
Can gurtard yad ellerdenTeze geldim dünyaya men’ (Vurgun 1985a: 385).
Nizamî Farsça yazmakla birlikte iirle
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Ana yurdun gz-gelini
Vaƥif’in de heykelini
Üreyinde,
Dileyinde
Galdrmdr bir da kimi,
Yandrmdr çrag kimi.” (Vurgun 1985a: 386)
eklindeki manzum parçann ikinci msra, iirin ilk yaymnda
“Nizamî’nin heykelini” (Vurgun 1985a: 440)
eklindedir. Bu da Vurgun’un Nizamî ile Vâkf’ ayn ölçüde benimsediini ve taktir ettiini göstermektedir. Bundan baka Vurgun, Nizamî’yi
Fuzulî ile de ayn deerde görür. Bunu, Fuzulî ile ilgili deerlendirme
yaplrken verilen,
Ölmez könül, ölmez eser,
Nizamîler, Füzulîler!
Elin ƥelem, sinen defter,
De gelsin her neyin vardr,
Deyilen söz yadigardr. (Vurgun 1985a: 269)
msralarndan rahatlkla anlamak mümkündür.
Samed Vurgun Nizamî’yi âdeta Azerî Türklerinin timsali olarak görür. O,
bu görüünü “Nizamî” (Vurgun 1985a: 367) balkl manzumesinde u
msralarla iirletirir:
Ay’dan m Güne’den mi yarandn, de, nedensen?
Halgn gözü de, ƥelbi de, vicdan da sensen. (Vurgun 1985a: 367).
Samed Vurgun’un müspet bak açsyla ele ald dier Türk airi Mirza
Elekber Sabir’dir. Sabir, Azerî iirinin önemli isimlerinden biridir. O, hem
çok yüksek seviyede iirler yazm, hem de kendisinden sonra gelen bütün Azerî airler üzerinde derin tesirler brakarak, yeni Azerî iirinin temellerini atmtr. Ayn zamanda “inklâbî-satirik iirin yalnz Azerbaycan’da
deil bütün Yakn ark’ta bayraktar saylan da M. E. Sabir idi.” (Mir
Celal vd. 1974:88).
Vurgun, Sabir’i Azerbaycan’n yetitirdii büyük airlerden biri ve mert
bir insan olarak deerlendirir. “Sabir’in erefine” (Vurgun 1985a: 294)
balkl manzumede “kara geçmi”i düünen air, sonra Sabir’e seslenir:
Heyalm bu gece varag varagdr,
Dilsiz esrleri o yaracagdr.
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Gözüme bir gara keçmi görünür,
Bir gara keçmi ki bizden uzagdr
Sabir, o günleri getirme yada,
Dünya unutmam seni dünyada...
Sinene çarpdgca kinli dalgalar
Bir goca da kimi durdun deryada.
Oyanm bu güne, bu yer, bu insan,
Artg ne gamç var, ne gara zindan,
Ne matem hçgrr bülbülün sesi,
O da ilham alr insan azndan. (Vurgun 1985a: 295-296).
Görüldüü gibi Vurgun yine içinde bulunduu zaman; dolaysyla da
Sovyet vatann övmeye çalmaktadr. Bu, rejim propagandisti Vurgun’dan beklenen bir tavrdr. Burada dikkati çeken husus, onun propaganda kokan msralar için Sabir’i vesile yapm olmasdr.
Sabir’in Azerbaycan’da satirik akmn kurucusu olduu yukarda söylenmiti. Samed Vurgun Sabir’i bu yönüyle de anar. Vurgun, airlerin devaml gamdan, kederden, gözyandan bahsetmesini eletirerek, artk bu
tarz iirler yazmaktan vazgeçilmesi gerektiini söyler; büyük hiciv üstad
Sabir’in varisleri durumundaki çada airleri mezheke (aka, lâtife, küçük komedi) yazmaya çarr:
Var m e`rimizde mezheke yazan,
Ohucu gözleyir bunu her zaman
Unutmag olmaz ki dorudan da biz
Böyük Sabir’lerin varisleriyik.
Yeter bulutlardan vurduumuz dem,
Biraz de gülgüden dansn ƥelem.
Bunun heyri var ki, zereri yohdur,
Gülmeli insanlar heyatda çohdur (Vurgun 1985a: 331).
Vurgun’un müspet bak açsyla yaklat ve adndan övgüyle bahsettii
airlerden biri de Nesîmî’dir. Hurufî olan Nesîmî’nin iir ve fikirleri eriata
aykr görüldüü için derisi yüzülerek öldürülmütür. Samed Vurgun,
iirin “ülker yldz” diye niteledii Nesîmî’yi hak bildii yolda ölüme gi-
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decek kadar ilkeli, mert; iirleri ve fikirleri hiç bir zaman unutulmayacak
biri olarak görür:
Nesîmî zahidle durdu üz-üze,
Söyledi: Hagg adl bir divan gurag;
Atd pençesini gece gündüze,
Bodu heƥiƥeti sade frldag...
Zahidin barman kesseniz eger,
Tanr dediyine arha dönderer...
Bu misgin âiƥe bahn da biraz,
Diri soyulsa da dözer, alamaz.
Sen ey ülkerimiz, sönmez senetkar!
Esrler boyunu gördü gözlerin;
Tarihler boyunca gald yadigar
Ölmez fikirlerin, ölmez sözlerin!.. (Vurgun 1985a: 276-277).
Bu msralarda Vurgun, Nesîmî’nin,
“Zâhidin bir parman kessen döner Hak’tan kaçar
Gör bu gerçek âk ser-pâ soyarlar armaz
Soyun ey sellah- mrdârlar Nesîmî’nin tenin
Bunca nâ-merdi görün bir er knarlar armaz” (Nesîmî 1990: 190)
beyitlerine telmihte bulunarak onun derisinin yüzülmesi hadisesini gündeme getirir ve kendisini ölüme götürecek bile olsa doru bildii fikirlerden vazgeçmediini anlatr. Vurgun’un bu msralarda Nesîmî’yi övmesinin sebebini, onun eriatla çatan tasavvufî düüncelerinin bulunmasnda aramak gerekir. Gerçi ilk anda bu msralardan dorudan böyle bir
sonuç çkarmak mümkün deil gibi görünmektedir; ama “sosyalist rejimin propagandisti” yönüyle mehur olmu Vurgun’un, fikirleri eriatla
çelien birini srf bu sebepten övmü olabilecei ihtimali hiç de yabana
atlacak cinsten deildir. Hele bu msralar,
O böyük Lenin’in al niann
Tahd yahasna air-komsomol
Sen azad ilhamm o günden beri,
Garl bulutlarn üsten arsan. (Vurgun 1985a: 278)
gibi ifadelerin de yer ald “Azad lham” balkl iirde geçiyorsa bu düünceye daha kolay ulalr.

104

Bozdo÷an, Samed Vurgun’un Bakú Açsyla On Bir Türk ùairi

Samed Vurgun, Dede Korkut’u da yüzyllar öncesinden seslenen, sazn
sinesine basp Azerbaycan için kahramanlk destan söyleyen bir ozan
olarak tarif eder:
Dede Gorhud dediyimiz min bir yal bir ozan da
Goca vahd öz sazn sinesine basacagdr,
Bütün halglar ve tayfalar ona gulag asacagdr.
O açacag deniz kimi tükenmeyen aln,
Söyleyecek öz yurdunun ƥehremanlg naln. (Vurgun 1985b: 101).
Bu msralarda Vurgun’un Dede Korkut için söyledikleri, “çada bir Azerî
airinin önceden yaam kendi milletinden bir baka airi övmesi” eklinde yorumlanabilir. Fakat, bu msralarn “Geleceyin Toy-Bayram”
(Vurgun 1985b: 98) balkl bir manzumenin içinde yer ald ve bu manzumede sosyalist rejimle yönetilen bir ülkenin gelecekte nasl müreffeh
olacann anlatld düünülecek olursa Vurgun’un Dede Korkut’a neyin destann söyletmek istedii açkça anlalr. Zaten bu msralar içinde
yer alan “bütün halklar ve kabileler” ifadesi de okuyucunun, sosyalizmin
vazgeçilmez ilkelerinden biri durumundaki “beynelmilelcilik” kavramn
hatrlamasna matuf olarak kullanlmtr. Dolaysyla bu msralar, Samed
Vurgun’un rejim propagandas yaparken halk kültürünü ve tarihî kiilikleri iirine nasl ustalkla malzeme yaptnn saysz örneklerinden bir
dieri olarak alnabilir.
Bir Türkiye Türkü olmakla birlikte, siyasal düünce bakmndan yönetimle ters düünce yurt dna kaçan; hatta Türk vatandalndan çkp
Borzeçki soyadn alan (bk. Kaplan 1984: 384) ve komünist ideallere sk
skya bal olan Nazm Hikmet de Samed Vurgun’un sevgi ve saygyla
and airlerdendir. Vurgun, “Hereket” (Vurgun 1985a: 106) iirini “Nazm Hikmet’e” ithaf eder. “Hereket” iiri, ahengin ses tekrarlaryla saland ve ekil bakmndan klasik iir kalplarnn kullanlmad yapsyla
Nazm Hikmet’in birçok iiriyle büyük oranda benzeir. Zaten gerek Nâzm Hikmet’in birçok iiri, gerekse Vurgun’un “Hereket” ve ayn anlayla
kaleme ald iirleri, öncülüünü “...Ekim Devrimi’ni ‘kendi devrimi’
olarak karlayp benimsemi, yeteneini olanca cömertliiyle devrimin
hizmetine sunmu...” (Vladimirov, S. vd. 2001: Arka Kapak) Rus air
Mayakovski’nin yapt simgeci-imgeci fütürist anlayla kaleme alnm
eserlerdir. Buradan hareketle onun çizgisinde birleen iki airden Samed
Vurgun’un Nâzm Hikmet’e duyduu yaknln hem sanat hem de siyasal boyutunun olduu söylenebilir. Dier bir ifadeyle Samed Vurgun’un
Nâzm Hikmet’e duyduu yaknlkta siyasal fikir birlii de etkili olmutur.
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Tevfik Fikret de Samed Vurgun’un manzumelerinde müspet bak açsyla anlr. Vurgun, Fikret’i, takip edilecek, yolundan gidilecek bir air olarak görür:
Yene hicran, yene dert gald bize...
te bundan meni sarstd heyat,
steyer... steye varmaz bu ganad.
Lakin ümmid, o böyük desti- kerem
Ohuyur ƥelbime bir baga senem
Ki, ebabin üzü bir kün gülecek,
Alayan gözleri ohar, silecek,
Yeni bir sehneyi- ülfet doacag,
Garalar zehrimi birden soracag.
O zaman Fikret’i te`ƥib ederek
Bu yahn dalar dümdüz gederek,
Ohuyub keçmie le`net, yaaram,
Tohunub göylere bir gün coaram.
Meni mehv etse de fikrim, elemim. (Vurgun 1985a: 68).
Bu manzum ksm bir bütün olarak düünüldüünde, buradaki sözleriyle
Vurgun’un, Fikret’in “zler” ile “Tarih-i Kadim” iirlerine ve “Bir Tasvir
Önünde” balkl iirindeki, Hak bellediin bir yola, yalnz gideceksin.
(Tevfik Fikret 1985:80) msrana telmihte bulunduu söylenebilir. Çünkü
“Fikret’i te`gib ederek” ifadesi okuyucuyu Tevfik Fikret’in “zler” iirine,
“Ohuyub keçmie le`net” ifadesi “Tarih-i Kadim” iirine ve manzum
ksmn son iki msra da, Hak bellediin bir yola, yalnz gideceksin msrana götürür. Bu da Vurgun’un Fikret’i çok okuduunu ve onun fikirlerini
benimsediini gösterir.
Tevfik Fikret’in, kiisel psikolojisinden kaynaklanan sebeplerle hayata,
devlete, dine ve Allah’a kar isyankâr bir tavr olmutur. Bu tavr Edebiyat- Cedide devresiyle birlikte, hele hele 1908 sonrasnda kendisini daha
belirgin ekilde hissettirir. Fakat, “Fikret’in bu isyanlarnda bir sosyalist
veya marksist görüü aramak, Fikret’i benimsemedii düüncelere sahip
göstermek için harcanm fazla bir çaba olur.” (Sertel 1996:91). Bununla
birlikte gerek “Tarih-i Kadim”deki, gerekse “Tarih-i Kadim’e Zeyl”deki
kimi ifadelerden hareketle onun materyalist biri olduunu söylemek
mümkündür (bk.: Sertel 1996:139-145). “Tarih-i Kadim”i ve “Zeyl”ini
okuduu anlalan Samed Vurgun da muhtemelen Fikret’in materyalist
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tarafna duyduu yaknln etkisiyle ona sempatiyle bakmakta ve kendisini takip edilecek, yolundan gidilecek bir air olarak görmektedir.

ùiirlerde Menfî Bakıú Açısıyla Ele Alınan ùairler
Buraya kadar Vurgun’un iirlerinde müspet bak açsyla anlan sekiz
Türk air ele alnmtr. Bunlardan baka onun iirlerinde ad geçen ve
menfî bak açsyla anlan Türk airler de vardr. Bunlar, Mikail Refili,
Mehmet Emin Resulzade ve Yahya Kemal Beyatl’dr.
Mikail Refili “filoloji doktoru, profesör, air ve edebiyatinas”tr (Vurgun
1985a: 405). Samed Vurgun, “Mektub” (Vurgun 1985a: 122) balkl
manzumesinin balk altna Refili’nin, “Ne`edir
yaamag,
ne`edir
heyat!” msran yerletirerek, manzumesinde bu msray ve onun airini
ar bir dille hicveder:
Ne ƥeder ho geldi gulaglarma
Bir efsane ƥeder dadl sözlerin...
Duydugca derin,
Derin bir yalan var bu sözde, yalan!
...
Görmediyim,
Feget tandm erƥ ellerinin
Gocas ve genci demezdi bunu,
Feƥet sen,
Sen dedin ey air,
Bunu kef üstden...
Çünki sen,
Gzgn gurunlara sine germedin,
Atl neferlere yol göstermedin...
Çünkü o yolu,
O yol ki, varl üsyanla dolu,
Sen görmedin o yolu
Yumuag ve a derin
pekler içinde humarlandgca,
Yosma gözellere dastanlar dedin,
Ne`eler yedin!
Görmedin mein jaketli
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Rus içisinin gzl
Güllesini,
O top-tüfeng sesini,
Görmedin sen”
Aclndan dileri kilidlenen
Gatar-gatar
böyük-böyük,
yn-yn canlar,
fedakar insanlar;
Sen görmedin o ili,
Görmedin, Refili! (Vurgun 1985a: 122-123)
Refili’nin yukarda verilen msra sosyalist bak açsyla deerlendirildiinde “insan burjuvaziye heveslendirdii, çalmaktan alkoyduu ve
proleteryann emeklerini görmemezlikten gelmeye sevk ettii” eklinde
yorumlanabilir. Samed Vurgun sosyalizme sk skya bal olduundan
Refili’nin sözüne bu açdan yaklam ve onu bu yüzden eletirmitir.
Dolaysyla Vurgun’un Refili’ye kar menfî bir yaklam sergilemesinde
referans noktas “sanat” deil, “siyasal görü farkll”dr. Bu msralarda Vurgun’un “rejim propagandisti” sfatnn ötesinde bir baka özellii
daha kendini hissettirmektedir: Jurnalcilik. Çünkü bir airin yalnzca,
Ne`edir yaamag, ne`edir heyat!
msrandan hareketle onu “proleteryann emeklerini görmezden gelerek,
yumuak ve beyaz derisi ipekler içinde, yosma güzellere iir söyleyen
biri” biçiminde göstermeye çalmak, ancak “jurnalcilik” diye nitelendirilebilir.
Samed Vurgun Mehmet Emin Resulzade’ye de ayn çerçeveden bakarak
onu da tenkit eder; Tabii onu tenkit etmesindeki sebep de aynen Refili’de
olduu gibi sanatn beenmemekten deil, siyasal görülerine kar olmaktan kaynaklanr.
Devlet adam, edebiyat tarihçisi, yazar ve air olan Resulzade, birçok
sfat ahsnda toplam olmakla birlikte, daha çok devlet adamlyla ve
özellikle de 1918’de kurulan bamsz Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kurucusu olmak sfatyla tannr. Resulzade, siyasal açdan önceleri sosyalist
bir çizgide bulunmasna ramen, sonradan Türkçü çizgiye yaklar. Hatta
1910’lu yllardan itibaren tamamen Türkçülüü benimser ve 1918’de
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kuruluundan sonra da siyasal Türkçülüün
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önde gelen isimlerinden biri olur. Türkçü olmas münasebetiyle Türkiye’ye kar yakn ilgi ve samimî bir sevgi besler. 1910’lu yllarn banda
bir süre için Türkiye’ye gelerek Türk Oca’na katlr. 1913’te tekrar
Bakü’ye dönen Resulzade, kurucusu olduu Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 1920’de Boleviklerin istilâsna uramasnn ardndan 1923’te Türkiye’ye gelir ve buraya yerleir. 1940’l yllarda ksa süre yurt dnda
yaadktan sonra tekrar Ankara’ya döner ve hayatnn sonuna kadar
burada kalr (bk. Karayev 1993: 301-302).
te sosyalist rejimin ylmaz savunucusu durumundaki Samed Vurgun,
Resulzade’yi airlii bakmndan deil; antikomünist; hatta Türkçü olmasndan dolay ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Ruslar tarafndan igâl
edilmesi karsnda Türkiye’den yardm istemeyi gündeme getirmesi münasebetiyle ar bir dille suçlar:
ndi heber verim ohucuma men
O ‘millet rehberi’ Resulzade’den;
Toplam meclise Müselmanlar,
Yal ve`delerle tutmu onlar;
Deyir: ‘Türkiye’ni çarag gerek,
Bize kömek olsun, glnc çekerek,
Parlasn edalet, mehri-hürriyet,
Ucalsn göylere erefi-millet!..’
-arlatan!
-Aferin!
-Rehbere bir bah!..
-Veteni yadlara bunlar satacag!..
-Bir dayan!
-Ne dedin?
O bir haindir,
Sözünün perdesi milletdir, dindir... (Vurgun 1986: 151).
Bu msralar Vurgun’un Resulzâde hakkndaki kanaatlerini yanstt kadar, Türkiye hakkndaki düüncelerini de ortaya koymaktadr.
Samed Vurgun’un menfî bak açsyla adndan söz ettii bir dier Türk
airi, Yahya Kemal Beyatl’dr. Vurgun, “Leylâ” (Vurgun 1985a: 250)
manzumesinin kahraman ile Yahya Kemal’in “Nazar” iirinin kahraman
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arasndaki isim ayniyetinden dolay Yahya Kemal’in adn anar. Yahya
Kemal’in “Nazar” iirindeki
Gece, Leylâ’y ayn on dördü,
Koyda tenhâ ykanrken gördü.
‘Kz vücûdun ne güzel böyle açk!
Kz yakndan göreyim sâhile çk!’
Bakt etrâfna ürkek ürkek
Dedi: ‘Tenhâda bu ses nolsa gerek?’
‘Kz vücûdun sar güller gibi ter
Çk sudan kendini üryan göster!’
Aranrken ayn ölgün sesini,
Souk ay öptü beyaz ensesini.
Sard her uzvunu bir ince sz;
Bu öpü gül gibi soldurdu kz.
...
Bir sabah söyledi son sözlerini,
Yumdu dünyâya elâ gözlerini;
Koptu evden ac bir vâveylâ
Odalar inledi: Leylâ! Leylâ!” (Beyatl 1990:143-144).
msralarna telmihte bulunarak,
Kamal soyundurdu Leylâ’n çlpag,
Çhard sahile, ay na;
Bahd döne-döne hezzler alarag,
Açg bir bedenin yarana.
Yazg ki Leylâ’n tutan setelcem
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belki ondan da fazla sosyalist fikirlerinin önemli bir paynn olduu da
kabul edilmelidir. Öte taraftan beendii airlerin kiiliklerini ve eserlerini
sosyalist rejimin propagandas için malzeme olarak kullanma yolunda en
ufak frsatlar bile kaçrmaz. Çünkü “o, rejim propagandas yapmak için
sonuç alabileceini düündüü her yola müracaat eder.” (Bozdoan
2000: 339). Bunda onun rejime duyduu samimi inancn yannda Stalin
yllarnn siyasal artlarnn da etkisi vardr.
Samed Vurgun menfî bak açsyla ele ald airlerin ise sanatç kimliklerini deil; siyasal fikirlerini öne çkarr. Onlarn sanatç yönlerini deil
siyasal düüncelerini ve dünya görülerini eletirir. Hatta onlar hakkndaki görüleri eletiri boyutlarn ap saldr düzeyine varr.
Gerçi sosyalist dünya görüüne mensup airlerin eserlerinde siyasal görülerinin yansmalarnn bulunmas hiç görülmedik ve hepten yadrganacak bir durum deildir. Ama, kimileri bunu estetik deerlerden taviz
vermeden ve takndklar didaktik tavr nutuk türünün üslûbuna dönütürmeden gerçekletirmeyi baarm; yani, sosyal realist (toplumsal gerçekçi) bir çizgide eser üretmitir. Oysa kimileri -Samed Vurgun’un da
yapt gibi- tercihini dorudan doruya ve açktan rejimin propagandasn yapma tarafnda kullanm; yani sosyalist realizm (toplumcu gerçekçilik) anlayn benimsemitir. Bu tercihleri Vurgun’un iirindeki estetik
unsurlarn kaybolmasna; en azndan geri plâna dümesine neden olmutur.
Açklamalar
1 Bu çalma srasnda Azerbaycan’da yaymlanm eserlerden yaplan alntlar
–iirler hariç olmak üzere- Türkiye Türkçesine aktarlarak verilmitir.
2 Bunlardan yazar ve düünürlerin says ayr bir çalmann konusu olacak
kadar fazladr. Bu makalede yalnzca airler üzerinde durulacaktr.
3 Bu çalma srasnda Samed Vurgun’un manzumeleri kiril harflerinden Latin
harflerine aktarlrken çevriyaz sistemi kullanlmam; yalnzca ince sradan
kelimelerdeki kaln “G/g” sesi, “Ƥ/ƥ ile gösterilmitir.
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Bu çalıúma sırasında Azerbay can’da y ay ımlanmıú eserlerden y apılan alıntılar –úiirler hariç olmak üzere- Türkiy e Türkçesine aktarılarak verilmiútir.
Bunlardan y azar ve düúünürlerin say ısı ay rı bir çalıúmanın konusu olacak kadar fazladır. Bu makalede y alnızca úairler üzerinde durulacaktır.
Bu çalıúma sırasında Samed Vurgun’un manzumeleri kiril harflerinden Latin harflerine aktarılırken çevriy azı sistemi kullanılmamıú; y alnızca ince sıradan kelimelerdeki kalın “G/g” sesi, “Ƥ/ƥ ile gösterilmiútir.

Eleven Turkish Poets From Samed Vurgun’s
Point of View
Assist. Prof. Dr. Ahmet BOZDOAN*
Abstract: Samed Vurgun is one of the figures who is very well
known in Azerbaijan Turkish poem in the Soviet period. He
considers many poets especially in his famous poems as a poet
of “regime propagandist”. This fact shows that he is “regime
propagandist” and his works show his art view. In order to put
forward his evaluations related with this subject, we reviewed
and analysed all his works related with some of the Turkish
poets.
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propaganda,

Ɉɞɢɧɧɚɞɰɚɬɶ Ɍɭɪɟɰɤɢɯ ɉɨɷɬɨɜ ɫ Ɍɨɱɤɢ Ɂɪɟɧɢɹ
ɋɚɦɟɞɚ ȼɭɪɝɭɧɚ
Ⱥɯɦɟɬ ȻɈɁȾɈȽȺɇ, ɤ.ɧ., ɞɨɰɟɧɬ

∗

Ɋɟɡɸɦɟ: ɋɚɦɟɞ ȼɭɪɝɭɧ- ɨɞɢɧ ɢɡ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɥɢɱɧɨɫɬɟɣ
Ⱥɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧɫɤɨɣ ɩɨɷɡɢɢ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ. ȼɭɪɝɭɧ,
ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ «ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɫɬɚ ɪɟɠɢɦɚ», ɜ ɫɜɨɢɯ
ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɯ ɭɩɨɦɢɧɚɟɬ ɢɦɟɧɚ ɦɧɨɝɢɯ ɩɨɷɬɨɜ.
Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɟɝɨ ɤ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦ ɢɡ ɧɢɯ ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɬɪɚɠɚɟɬ
ɟɝɨ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɢɞɟɨɥɨɝɢɸ, ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ
ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɬɨ, ɩɨɱɟɦɭ ɟɝɨ ɧɚɡɵɜɚɸɬ «ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɫɬɨɦ
ɪɟɠɢɦɚ». Ⱦɥɹ ɪɚɫɤɪɵɬɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɷɬɨɣ ɫɬɚɬɶɟ
ɫɞɟɥɚɧɚ ɩɨɩɵɬɤɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɟɝɨ ɨɰɟɧɤɢ,
ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦɢ Ɍɭɪɟɰɤɢɦɢ ɩɨɷɬɚɦɢ.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɋɚɦɟɞ ȼɭɪɝɭɧ, ɫɨɰɢɚɥɢɡɦ, ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɚ,
Ⱥɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧɫɤɚɹ ɩɨɷɡɢɹ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ
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